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 الشهادات كتاب 

 أسنض األري١ ع٢ً قبٍٛ ايؾٗار٠؟

ِِ}أمجعٛا ع٢ً قبٍٛ ايؾٗار٠ يف اؾ١ًُ، يكٛي٘ تعاىل:  ِٔ ِصَداِيُه َِ  ِٔ ِٜ َِٗٝز ُِٗزٚا َؽ ِٟ }اآل١ٜ ٚقٛي٘:  {َٚاِعَتِؾ َٚ ُِٗزٚا َس ٍٍ ََٚأِؽ َعِز

ِِ ُِٓه ِِ...}ٚقٛي٘:  { ...َِ َِٜعُت ُِٗزٚا ِإَسا َتَبا ٚسزٜح: ؽاٖزاى أٚ ميٝٓ٘ ٚيزعا٤ اؿاد١ إيٝٗا ؿصٍٛ ايتذاسز. قاٍ ؽضٜح:  {ََٚأِؽ

 .ٚإمنا اـصِ را٤، ٚايؾٗٛر ؽؿا٤، ؾأؾضؽ ايؾؿا٤ ع٢ً ايزا٤ -ٜعين: ايؾاٖزٜٔ  -ايكطا٤ مجض، ؾٓش٘ عٓو بعٛرٜٔ 

ََا ُرُعٛا...} :اآلرَٝني ؾضض نؿا١ٜ يكٛي٘ تعاىل ؼٌُ ايؾٗار٠ يف سكٛم ََٗزا٤ُ ِإَسا  َِٜأَب ايؾُّ قاٍ ابٔ عباؼ ٚقتار٠ ٚايضبٝع:  {َٚال 

 .املضار ب٘: ايتشٌُ يًؾٗار٠ ٚإثباتٗا عٓز اؿانِ

 

 أسنض سهِ أرا٤ ايؾٗار٠؟

ُِ}ٚأراؤٖا ؾضض عني يكٛي٘ تعاىل: - َِٜهُت  ِٔ ََ َٚ َٗاَر٠َ  ُُٛا ايؾَّ ُ٘...َٚال َتِهُت ًُِب ِْ َق ُ٘ آِث َّْ  . {َٗا َؾِإ

 

 ٌٖ إٔ ٜهٕٛ ؿانِ عزال ؽضطا ألرا٤ ايؾٗار٠؟

قاٍ أمحز يف صٚا١ٜ ابٔ اؿهِ: نٝـ أؽٗز عٓز صدٌ يٝػ عزال ال ٜؾٗز؟. ٚقاٍ  .ٚإٕ نإ اؿانِ غري عزٍ: مل ًٜظَ٘ األرا٤

أَضا٤ ظ١ًُ،  ٜهٕٛ يف آخض ايظَإ"يف صٚا١ٜ ابٓ٘ عبز اهلل: أخاف إٔ ٜغع٘ إٔ ال ٜؾٗز عٔ اؾ١ُٝٗ. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا: 

صٚاٙ "هلِ ناتبا، ٚال عضٜؿا، ٚال ؽضطٝا  ٚٚطصا٤ ؾغك١، ٚقطا٠ خ١ْٛ، ٚؾكٗا٤ نشب١، ؾُٔ أرصى َٓهِ سيو ايظَإ ؾال ٜهْٛٔ

 .ايطرباْٞ

 

 أسنض سهِ نتاب١ ايؾٗار٠؟

 .َٚت٢ ؼًُٗا ٚدبت نتابتٗا ي٦ال ٜٓغاٖا-

 

 أسنض سهِ أخش األدض٠ ع٢ً ايؾٗار٠؟
أخش األدض٠ ٚحيضّ أخش أدض٠ ٚدعٌ عًٝٗا ٚيٛ مل تتعني عًٝ٘ يف األصح، ألْٗا ؾضض نؿا١ٜ، َٚٔ قاّ ب٘ ؾكز قاّ بؿضض، ٚال جيٛط -

 .ٚال اؾعٌ عًٝ٘: نصال٠ اؾٓاط٠

 

 ٌٖ يًؾاٖز إٕ عذظ ع٢ً املؾٞ أدض٠ يًُضنٛب؟
ال ضضص ٚال "أٚ تأس٣ ب٘: ؾً٘ أخش أدض٠ َضنٛب ألْ٘ ال ًٜظَ٘ إٔ ٜطض ْؿغ٘ يٓؿع غريٙ، ؿزٜح  إىل قًٗا، يهٔ إٕ عذظ عٔ املؾٞ

 ."ضضاص

 

 أسنض سهِ نتِ ايؾٗار٠؟ ٌٖ ًٜظّ سيو ضُإ؟

 .ٚال ضُإ ألْ٘ ال تالطّ بني ايتشضِٜ ٚايطُإ .ٚحيضّ نتِ ايؾٗار٠ يآل١ٜ-

 

 أسنض سهِ اإلؽٗار يف عكز ايٓهاح؟

 .ٚجيب اإلؽٗار يف عكز ايٓهاح خاص١ ألْ٘ ؽضط ؾٝ٘ ؾال ٜٓعكز بزْٚٗا-

ِِ}ٜٚغٔ يف نٌ عكز عٛاٙ َٔ بٝع ٚإداص٠ ٚصًح ٚغريٙ، يكٛي٘: - َِٜعُت ُِٗزٚا ِإَسا َتَبا ِٕ }ٚمحٌ ع٢ً االعتشباب، يكٛي٘ تعاىل:   {ََٚأِؽ َؾِإ

ُ٘ ََْت ََا َٔ َأ ُِ َُٝؤرِّ ايَِّشٟ اِؤُت ًِ ِِ َبِعطّا َؾ َٔ َبِعُطُه َِ  . {َأ

 

 أسنض سهِ َٔ ٜؾٗز مبا ال ٜعًِ؟

َٕ}يكٛي٘ تعاىل:  ٚحيضّ إٔ ٜؾٗز إال مبا ٜعًُ٘- ُُٛ ًَ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ َِٗز ِباِيَشلِّ  ِٔ َؽ ََ  .َا ؽٗز ب٘ عٔ بصري٠ ٚإٜكإقاٍ املؿغضٕٚ: ٖٛ   {ِإيَّا 

 .صٚاٙ اـالٍ" عٔ ايؾٗار٠، ؾكاٍ: تض٣ ايؾُػ؟ قاٍ: ع٢ً َجًٗا ؾاؽٗز، أٚ رع  "ٚقاٍ ابٔ عباؼ ع٦ٌ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ،

 .ٚايعًِ إَا بضؤ١ٜ أٚ مساع ؾايضؤ١ٜ ؽتص بايؿعٌ: نكتٌ، ٚعضق١، ٚغصب، ٚعٝٛب َض١ٝ٥ يف حنٛ َبٝع ٚحنٖٛا-
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 ايغُاع؟أسنض أْٛاع 

 :ٚايغُاع ضضبإ

 .مساع َٔ َؾٗٛر عًٝ٘: نعتل ٚطالم ٚإقضاص ٚحنٖٛا، ؾًٝظَ٘ ايؾٗار٠ مبا مسع َٔ قا٥ٌ عضؾ٘ ٜكٝٓا، نُا يف ايهايف .1
 ٚمساع باالعتؿاض١ بإٔ ٜؾتٗض املؾٗٛر ب٘ بني ايٓاؼ، ؾٝتغاَعٕٛ ب٘ بإخباص بعطِٗ بعطا. . 2

باالعتؿاض١ ع٢ً ايٓغب، ٚاختًؿٛا ؾُٝا عٛاٙ، ؾكاٍ أصشابٓا ػٛط يف تغع١ أؽٝا٤: قاٍ يف ايؾضح: ٚأمجعٛا ع٢ً صش١ ايؾٗار٠ 

 ايٓهاح، ٚاملًو املطًل، ٚايٛقـ، َٚصضؾ٘، ٚاملٛت، ٚايعتل، ٚايٛال٤، ٚايٛال١ٜ، ٚايعظٍ.

 .ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١: ال تكبٌ إال يف ايٓهاح، ٚاملٛت 

أٚ َؾاٖز٠ أعبابٗا ؾذاطت نايٓغب. قاٍ َايو: يٝػ عٓزْا َٔ ٜؾٗز ع٢ً ٚيٓا: إٔ ٖشٙ تتعشص ايؾٗار٠ عًٝٗا غايبا مبؾاٖزتٗا، -

أدٓاؼ أصشاب صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إال بايغُاع، ٚقاٍ: ايغُاع يف األدٓاؼ، ٚايٛال٤ دا٥ظ. قٌٝ ألمحز: أتؾٗز إٔ 

اهلل، ٚإٔ خزجي١ ٚعا٥ؾ١ طٚدتاٙ، ٚنٌ  ؾال١ْ اَضأ٠ ؾالٕ، ٚمل تؾٗز؟ قاٍ: ْعِ إسا نإ َغتؿٝطا: ؾأؽٗز إٔ ؾاط١ُ بٓت صعٍٛ

 .َؾاٖز٠ أسز ٜؾٗز بشيو َٔ غري

 

 أسنض ؽضٚط مساع االعتؿاض١ يف ايؾٗار٠؟

 . ٚال تكبٌ االعتؿاض١ إال َٔ عزر ٜكع ايعًِ غربِٖ-

 .٘ ايٓؿػ ٚيٛ ٚاسزاٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: أٚ ممٔ تط٦ُٔ إيٝ ٖٚٛ قٍٛ املتأخضٜٔ َٔ ايؾاؾع١ٝ. اْت٢ٗ. .ٚقٌٝ: تغُع َٔ عزيني -

 

 نٝـ تهٕٛ ؽٗار٠ َٔ صأ٣ ؽ٦ٝا بٝز إْغإ ٜتصضف ؾٝ٘ َز٠ ط١ًٜٛ؟

نتصضف املالى َٔ ْكض ٚبٓا٤ ٚإداص٠ ٚإعاص٠: ؾً٘ إٔ ٜؾٗز ي٘ باملًو يف قٍٛ  :َٚٔ صأ٣ ؽ٦ٝا بٝز إْغإ ٜتصضف ؾٝ٘ َز٠ ط١ًٜٛ

 .ؾذضت فض٣ االعتؿاض١ابٔ ساَز، ألٕ تصضؾ٘ ؾٝ٘ ع٢ً ٖشا ايٛد٘ بال َٓاطع ريٌٝ صش١ املًو 

 

 أسنض صؿ١ ؽٗار٠ ايٛصع؟
ٚايٛصع إٔ ٜؾٗز بايٝز ٚايتصضف ألْ٘ أسٛط خصٛصا يف ٖشٙ األط١َٓ، ٚألٕ ايٝز قز تهٕٛ عٔ غصب ٚتٛنٌٝ ٚإداص٠ ٚعاص١ٜ، ؾًِ -

 .ؽتص يف املًو، ؾًِ ػظ ايؾٗار٠ ب٘ َع االستُاٍ. قاي٘ يف ايهايف

 

 ْغا٥٘ َٔ طًل أْ٘ ؽٗزا ٚإٕ ؾصٌ

 ٚاسز٠ ْٚغٝا عٝٓٗا؟ إٕ ؽٗزا أْ٘ طًل َٔ ْغا٥٘تكبٌ ؽٗار٠ : ٌٖ 
ٚاسز٠، ْٚغٝا عٝٓٗا مل تكبٌ ؽٗارتُٗا، ألِْٗ ؽٗزا بػري َعني ؾال ميهٔ ايعٌُ بٗا، نكٛهلُا: ٚإٕ ؽٗزا أْ٘ طًل َٔ ْغا٥٘ -

 .إسز٣ ٖاتني األَتني عتٝك١

 

 ي٘ بأيؿني؟ َاسا يف ساي١ يٛ ؽٗز أسزُٖا أْ٘ أقض ي٘ بأيـ ٚاألخض أْ٘ أقض

 .ٚيٛ ؽٗز أسزُٖا أْ٘ أقض ي٘ بأيـ، ٚاآلخض أْ٘ أقض ي٘ بأيؿني: نًُت باأليـ التؿاقُٗا عًٝ٘-

 .إٔ حيًـ ع٢ً األيـ اآلخض ٜٚغتشك٘ سٝح مل خيتًـ ايغبب، ٚال ايصؿ١ ٚي٘ أٟ: املؾٗٛر ي٘-

 

 ؟إٕ ؽٗزا إٔ عًٝ٘ أيؿا يظٜز، ٚقاٍ أسزُٖا: قطاٙ بعطَ٘اسا يف ساي١ 
ؽٗارت٘ ْص عًٝ٘، ألٕ قٛي٘: قطاٙ بعط٘، ٜٓاقض ؽٗارت٘ عًٝ٘  ؽٗزا إٔ عًٝ٘ أيؿا يظٜز، ٚقاٍ أسزُٖا: قطاٙ بعط٘: بطًتٚإٕ -

 .باأليـ ؾأؾغزٖا

 

 ؟إٕ ؽٗزا أْ٘ أقضض٘ أيؿا ثِ قاٍ أسزُٖا: قطاٙ ْصؿَ٘اسا يف ساي١ 
صدٛع عٔ ايؾٗار٠ غُػ َا١٥، ٚإقضاص بػًط ْؿغ٘ ٚإٕ ؽٗزا أْ٘ أقضض٘ أيؿا ثِ قاٍ أسزُٖا: قطاٙ ْصؿ٘: صشت ؽٗارتُٗا ألْ٘ 

 .أؽب٘ َا يٛ قاٍ: بأيـ بٌ غُغُا١٥، ٚألْ٘ ال تٓاقض يف نالَ٘، ٚال اختالف
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 ٌٖ حيٌ ملٔ ؼٌُ ؽٗار٠ سل إٔ ٜؾٗز بعز إٔ أخربٙ عزٍ باقتطا٤ اؿل؟

 .ٚأخربٙ عزٍ باقتطا٤ اؿل إٔ ٜؾٗز ب٘ ْص عًٝ٘ ٚال حيٌ ملٔ ؼٌُ ؽٗار٠ عل-

 

 تكبٌ ؽٗارتُٗا؟ٌٖ يٛ ؽٗز اثٓإ يف مجع َٔ ايٓاؼ ع٢ً ٚاسز َِٓٗ ٚمل ٜؾٗز ب٘ أسز غريُٖا 
ٚيٛ ؽٗز اثٓإ يف مجع َٔ ايٓاؼ ع٢ً ٚاسز َِٓٗ أْ٘ طًل أٚ أعتل، أٚ ؽٗزا ع٢ً خطٝب أْ٘ قاٍ، أٚ ؾعٌ ع٢ً املٓرب يف اـطب١ 

 .قبًت ؽٗارتُٗا يهُاٍ ايٓصاب :ؽ٦ٝا، ٚمل ٜؾٗز ب٘ أسز غريُٖا

 

 ؽٗارت٘ تكبٌ َٔ ؽضٚط باب

 ؟ؽضٚط َٔ تكبٌ ؽٗارت٘ أسنض
 ٖٚٞ عت١

ِِ}ايبًٛؽ: ؾال ؽٗار٠ يصػري، ٚيٛ اتصـ بايعزاي١ يكٛي٘ تعاىل .1 ِٔ ِصَداِيُه َِ  ِٔ ِٜ َِٗٝز ُِٗزٚا َؽ   .ٚايصيب يٝػ َٔ صدايٓا  {َٚاِعَتِؾ

اييت ػاصسٛا عًٝٗا، ألْ٘ قٍٛ ابٔ ايظبري. قاي٘ يف ٚعٓ٘: تكبٌ ؽٗارتِٗ يف اؾضاح خاص١، إسا ؽٗزٚا قبٌ االؾرتام عٔ اؿاٍ 

 .ايهايف. ٚقاٍ يف ايؾضح: قاٍ إبضاِٖٝ: ناْٛا جيٝظٕٚ ؽٗار٠ بعطِٗ ع٢ً بعض
ألٕ قٛهلِ ع٢ً أْؿغِٗ ال ٜكبٌ، ؾع٢ً غريِٖ أٚىل، ٚتكبٌ ممٔ خيٓل أسٝاْا  ايعكٌ: ؾال ؽٗار٠ ملعتٛٙ ٚفٕٓٛ ٚعهضإ َٚربعِ، .2

 .ٌ ٚأر٣ يف ساٍ إؾاقت٘، ألْٗا ؽٗار٠ َٔ عاقٌإسا ؼُ -ْص عًٝ٘  -

ؾال ؽٗار٠ ألخضؼ بإؽاصت٘، ألٕ ايؾٗار٠ ٜعترب هلا ايٝكني. ٚإمنا انتؿٞ بإؽاص٠ األخضؼ يف أسهاَ٘ املدتص١ ب٘،  :ايٓطل .3

 .نٓهاس٘ ٚطالق٘ يًطضٚص٠، ٖٚٞ ٖٓا َعز١َٚ

 .إال إٕ أراٖا غط٘ ؾتكبٌ، يزالي١ اـط ع٢ً األيؿاظ
ال ؽٗار٠ ملػؿٌ، َٚعضٚف بهجض٠ غًط ٚعٗٛ ألْ٘ ال ؼصٌ ايجك١ بكٛي٘، الستُاٍ إٔ ٜهٕٛ سيو َٔ غًط٘. ٚتكبٌ اؿؿغ: ؾ .4

 .ؽٗار٠ َٔ ٜكٌ سيو َٓ٘، ألْ٘ ال ٜغًِ َٓ٘ أسز

ِِ}اإلعالّ: ؾال ؽٗار٠ يهاؾض ٚيٛ ع٢ً َجً٘ يكٛي٘ تعاىل .5 ُِٓه َِ  ٍٍ ِٟ َعِز َٚ ُِٗزٚا َس ِٔ }ٚقاٍ:   {ََٚأِؽ َُّ َِ ََٗزا٤ِ...... َٔ ايؾُّ َِ  َٕ ِٛ  {َتِضَض

ٜح دابض ٚايهاؾض يٝػ بعزٍ، ٚال َضضٞ، ٚال ٖٛ َٓا. ٚص٣ٚ سٓبٌ: تكبٌ ؽٗار٠ بعطِٗ ع٢ً بعض، ٚاختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ، ؿز

املضار  صٚاٙ ابٔ َاد٘ َٔ صٚا١ٜ فايز، ٖٚٛ ضعٝـ. ٚحيتٌُ إٔ "أداط ؽٗار٠ أٌٖ ايش١َ بعطِٗ ع٢ً بعض" أْ٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

ِ٘...}ايُٝني، ألْٗا تغ٢ُ ؽٗار٠، قاٍ تعاىل:  َٗاَراٍت ِبايًَّ ِِ َأِصَبُع َؽ ِٖ َٗاَر٠ُ َأَسِز إال إٔ ؽٗار٠ أٌٖ ايهتاب تكبٌ يف ايٛص١ٝ يف  {َؾَؾ

قط٢ إسا مل ٜهٔ غريِٖ، ٜٚغتشًـ َع ؽٗارت٘ بعز ايعصض، ـرب أبٞ َٛع٢ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚغريٙ، ٚقط٢ ب٘ أبٛ َٛع٢، ٚنشا  ايغؿض

 .ب٘ ابٔ َغعٛر يف طَٔ عجُإ. قاٍ ابٔ املٓشص: ٚبٗشا قاٍ أنابض املاضني
ايعزاي١ ٖٚٞ: اعتٛا٤ أسٛاي٘ يف رٜٓ٘، ٚقٌٝ: َٔ مل تعٗض َٓ٘ صٜب١. سنضٙ يف ايؾضح. ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ  .6

 .ٚأبٛ راٚر صٚاٙ أمحز  "ال ػٛط ؽٗار٠ خا٥ٔ، ٚال خا١ٓ٥، ٚال سٟ غُض ع٢ً أخٝ٘"َضؾٛعا: 

 :ٜٚعترب هلا ؽ٦ٝإ

ْكٌ أبٛ طايب: ايٛتض: ع١ٓ عٓٗا ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. ؾُٔ تضى ع١ٓ َٔ   أرا٤ ايؿضا٥ض بضٚاتبٗا :ايصالح يف ايزٜٔ، ٖٚٛ .1

ٓ٘، عٓٓ٘، ؾٗٛ صدٌ ع٤ٛ، ؾال تكبٌ ؽٗار٠ َٔ راّٚ ع٢ً تضى ايضٚاتب، ؾإٕ تٗاْٚ٘ بٗا ٜزٍ ع٢ً عزّ قاؾعت٘ ع٢ً أعباب رٜ

 ٚصمبا دض إىل ايتٗإٚ بايؿضا٥ض. ٚنشا َا ٚدب َٔ صّٛ ٚطنا٠ ٚسر،

ُٓٛا...}يكٛي٘ تعاىل:   ٚادتٓاب احملضّ: بإٔ ال ٜأتٞ نبري٠، ٚال ٜزَٔ ع٢ً صػري٠ َّٝ ََٓبٍأ َؾَتَب ِِ َؾاِعْل ِب ِٕ َدا٤َُن َٚال }ٚقاٍ يف ايكاسف:  {ِإ

َٗاَر٠ّ َأَبزّا... ِِ َؽ ُٗ ًُٛا َي نٌ َضتهب نبري٠، ألْ٘ ال ٜؤَٔ َٔ َجً٘ ؽٗار٠ ايظٚص. ٚاعترب يف ايصػا٥ض ايهجض٠، ألٕ  ٜٚكاؼ عًٝ٘ {َتِكَب

َٕ}اؿهِ يألغًب بزيٌٝ قٛي٘ تعاىل:  ُُِؿًُِشٛ ُِ اِي ُٖ ُ٘ َؾُأَٚي٦َِو  ُٓ َٛاِطٜ ََ ًَِت  ِٔ َثُك َُ ٚال ٜكزح ؾٝ٘ ؾعٌ صػري٠ ْارصا، ألٕ أسزا ال ٜغًِ   {َؾ

 "ض ايًِٗ تػؿض مجا ... ٚأٟ عبز يو ال أملا؟إٕ تػؿ"  :َٓٗا، ٚهلشا ٜض٣ٚ َضؾٛعا

أٚ يع١ٓ، أٚ غطب، أٚ ْؿٞ اإلميإ. اْت٢ٗ.  :َا ؾٝ٘ سز يف ايزْٝا، أٚ ٚعٝز يف اآلخض٠. ْص عًٝ٘. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ :ٚايهبري٠

 .ٚايصػري٠: َا رٕٚ سيو
ٚتضى َا ٜزْغ٘  اـًل، ٚسغٔ اجملاٚص٠ ٚحنٖٛا،بؿعٌ َا جيًُ٘ ٜٚظٜٓ٘ عار٠ نايغدا٤ ٚسغٔ  اعتعُاٍ املض٠٤ٚ اإلْغا١ْٝ .2

 .ٜٚؾٝٓ٘ َٔ األَٛص ايز١ْٝ املظص١ٜ ب٘
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 .ٚايؾعبش٠: خؿ١ يف ايٝزٜٔ نايغشض ،ٚصقاص، َٚؾعبش ؾال ؽٗار٠، ملتُغدض أٟ: َغتٗظئ
صٚاٙ أبٛ  "عٛيَ٘ٔ يعب بايٓضرؽري ؾكز عص٢ اهلل ٚص"ٚالعب بؾطضْر ٚحنٛٙ نٓضر، ٚيٛ خال َٔ ايكُاص، ؿزٜح أبٞ َٛع٢ َضؾٛعا: 

صٚاٙ أبٛ  "ثالمثا١٥ ٚعتني ْعض٠، يٝػ يصاسب ايؾاٙ َٓٗا ْصٝب إٕ هلل عظ ٚدٌ يف نٌ ّٜٛ"راٚر. ٚعٔ ٚاث١ً بٔ األعكع َضؾٛعا: 

بهض. َٚض عًٞ، صضٞ اهلل عٓ٘، ع٢ً قّٛ ًٜعبٕٛ بايؾطضْر، ؾكاٍ: َا ٖشٙ ايتُاثٌٝ اييت أْتِ هلا عانؿٕٛ؟! ٚايٓضر أؽز َٔ 

 .ًٝ٘ أمحز، يالتؿام عًٝ٘، ٚثبٛت اـرب ؾٝ٘ايؾطضْر. ْص ع
ٚال ملٔ ميز صدًٝ٘ عطض٠ ايٓاؼ، أٚ ٜهؾـ َٔ بزْ٘ َا دضت ايعار٠ بتػطٝت٘، ٚال ملٔ حيهٞ املطشهات، ٚال ملٔ ٜأنٌ -

٤ٚات، ألْ٘ بايغٛم، ٜٚػتؿض ايٝغري نايًك١ُ ٚايتؿاس١ ٚال ملػٔ ٚطؿًٝٞ، َٚتظٟ بظٟ ٜغدض َٓ٘، ٚأؽباٙ سيو مما ٜأْـ َٓ٘ أٌٖ املض

إٕ مما أرصى ايٓاؼ َٔ نالّ ايٓب٠ٛ األٚىل: إسا مل تغتح ؾاصٓع َا "ال ٜأْـ َٔ ايهشب بزيٌٝ َا ص٣ٚ أبٛ َغعٛر ايبزصٟ َضؾٛعا: 

 .صٚاٙ ايبداصٟ "ؽ٦ت

 

 ايؾضط...إخل ٚدز َٚت٢ ؾصٌ

 َاسا حيزخ إٕ ٚدز ايؾضط يًؾٗار٠ ؾُٔ مل ٜٛدز ؾِٝٗ ايؾضط؟

 .ايصػري، ٚعكٌ اجملٕٓٛ، ٚأعًِ ايهاؾض، ٚتاب ايؿاعل: قبًت ايؾٗار٠ مبذضر سيو يظٚاٍ املاْعبإٔ بًؼ  َٚت٢ ٚدز ايؾضط 

 

 َت٢ تهٕٛ اؿض١ٜ ؽضطا يكبٍٛ ايؾٗار٠ أٚ ايعهػ؟
ٚال تؾرتط اؿض١ٜ، ؾتكبٌ ؽٗار٠ ايعبز ٚاأل١َ يف نٌ َا تكبٌ ؾٝ٘ ؽٗار٠ اؿض ٚاؿض٠ يعُّٛ اآلٜات ٚاألخباص، ٚايعبز راخٌ ؾٝٗا، -

ْ٘ َٔ صدايٓا، ٚتكبٌ صٚاٜت٘، ٚؾتٛاٙ، ٚأخباصٙ ايز١ٜٝٓ ؾكبًت ؽٗارت٘، ألْ٘ عزٍ غري َتِٗ، ؾأؽب٘ اؿض. ٚتكزّ سزٜح عكب١ بٔ ؾإ

 .اؿاصخ يف ايضضاع

 .ٚال تكبٌ ؽٗارت٘ يف اؿز، ألْ٘ ٜزصأ بايؾبٗات، ٚيف ؽٗار٠ ايعبز ؽب١ٗ، يٛقٛع اـالف ؾٝٗا. قاي٘ يف ايهايف-

 

 ايصٓاع١ غري ر١ْٝ يكبٍٛ ايؾٗار٠؟ٌٖ ٜؾرتط إٔ تهٕٛ 
ٚال ٜؾرتط نٕٛ ايصٓاع١ غري ر١ْٝ ؾتكبٌ ؽٗار٠ سذاّ ٚسزار ٚطباٍ ٚنٓاؼ ٚقضار ٚرباب ٚحنِٖٛ، إسا سغٓت طضٜكتِٗ يف -

ِِ}رِٜٓٗ، يكٛي٘ تعاىل:  ِ٘ َأِتَكاُن َِٓز ايًَّ ِِ ِع ََُه َّٕ َأِنَض ايؾضح. ٚتكبٌ  ، ٚتكبٌ ؽٗار٠ ٚيز ايظ٢ْ يف قٍٛ األنجض. قاي٘ يف {...ِإ

قٍُٛ ع٢ً َٔ مل  "ال ػٛط ؽٗار٠ بزٟٚ ع٢ً صاسب قض١ٜ"ؽٗار٠ بزٟٚ ع٢ً قضٟٚ، ألْ٘ َغًِ عزٍ. ٚسزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا: 

 .تعضف عزايت٘ َٔ أٌٖ ايبزٚ

 

 ٌٖ ٜؾرتط يكبٍٛ ايؾٗار٠ إٔ ٜهٕٛ بصريا؟
صآٙ قبٌ عُاٙ يعُّٛ اآلٜات، ٚألْ٘ عزٍ َكبٍٛ ايضٚا١ٜ  ٚال نْٛ٘ بصريا: ؾتكبٌ ؽٗار٠ األع٢ُ مبا مسع٘ سٝح تٝكٔ ايصٛت، ٚمبا-

 .ؾكبًت ؽٗارت٘، نايبصري

 
 ايؾٗار٠ َٛاْع باب

 أسنض َٛاْع ايؾٗار٠؟

 :ٖٚٞ عت١

 .نٕٛ ايؾاٖز أٚ بعط٘ ًَها ملٔ ٜؾٗز ي٘ ألٕ ايكٔ ٜتبغط يف َاٍ عٝزٙ، ٚػب ْؿكت٘ عًٝ٘، ناألب َع ابٓ٘  .1
َُٓٗا يف َاٍ اآلخض، ٚإضاؾت٘ إيٝ٘، ٚاتغاع٘ بغعت٘، ٚتكزّ قٍٛ عُض يعبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ٚنشا يٛ نإ طٚدا ي٘ يتبغط نٌ 

 .اؿطضَٞ يف سز ايغضق١

 .ٚيٛ يف املاضٞ بإٔ ٜؾٗز أسز ايظٚدني يآلخض بعز طالم با٥ٔ أٚ خًع: ؾال تكبٌ، يتُهٓ٘ َٔ بْٝٓٛتٗا يًؾٗار٠، ثِ ٜعٝزٖا
ؾال تكبٌ ؽٗار٠ بعطِٗ يبعض، يًت١ُٗ بك٠ٛ  ني ٚايبٓات، أٚ َٔ أصٛي٘، ٚإٕ عًٛاأٚ نإ َٔ ؾضٚع٘، ٚإٕ عؿًٛا َٔ ٚيز ايبٓ

ٚصٚاٙ اـالٍ  "ال ػٛط ؽٗار٠ خا٥ٔ ٚال خا١ٓ٥، ٚال سٟ غُض ع٢ً أخٝ٘، ٚال ظٓني يف قضاب١ ٚال ٚال٤ "ايكضاب١. ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعا:

 عُضٚ بٔ ؽعٝب. بٓشٛٙ َٔ سزٜح عُض ٚأبٞ ٖضٜض٠، ٚصٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر بٓشٛٙ َٔ سزٜح 
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ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "ٚايعٓني: املتِٗ، ٚنٌ َٔ ايٛايزٜٔ ٚاألٚالر َتِٗ يف سل اآلخض، ألْ٘ ميٌٝ إيٝ٘ بطبع٘، ٚهلشا قاٍ 

 ". ؾاط١ُ بطع١ َين ٜضٜبين َا صابٗا
أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ؽٗار٠ يعُّٛ اآلٜات، ٚألْ٘ عزٍ غري َتِٗ. قاٍ ابٔ املٓشص:  يباقٞ أقاصب٘: نأخٝ٘ ٚتكبٌ ؽٗار٠ ايؾدص

 .األخ ألخٝ٘ دا٥ظ٠

ِٛ َع٢ًَ }ي٘ ؾإْٗا تكبٌ عًٝ٘ يعزّ ايت١ُٗ ؾٝٗا. قاٍ اهلل تعاىل:  ٚنٌ َٔ ال تكبٌ ؽٗارت٘ ََٚي  ِ٘ ََٗزا٤َ ِيًَّ َِنَي ِباِيِكِغِط ُؽ َّا ُنُْٛٛا َق

َٚاِيَأِقَضِبنَي  ِٔ ِٜ َٛاِيَز ِٚ اِي ِِ َأ ُِْؿِغُه   {َأ
ألْ٘ صقٝك٘، ؿزٜح: املهاتب عبز َا بكٞ  َٚهاتب٘ ْؿعا يٓؿغ٘: ؾال تكبٌ ؽٗارت٘ يضقٝك٘ ٚيٛ َأسْٚا ي٘،نْٛ٘ جيض بٗا   .2

 عًٝ٘ رصِٖ

 .ٚال ملٛصث٘ ظضح قبٌ اْزَاي٘ ألْ٘ قز ٜغضٟ إىل ْؿغ٘ ؾتذب ايز١ٜ يًؾاٖز بؾٗارت٘، ؾهأْ٘ ؽٗز يٓؿغ٘

 .ًِ ؾٝ٘ خالؾاٚال يؾضٜه٘ ؾُٝا ٖٛ ؽضٜو ؾٝ٘ التٗاَ٘. قاٍ يف ايؾضح: ال ْع

 .ٚال ملغتأدضٙ ؾُٝا اعتأدضٙ ؾٝ٘ ْص عًٝ٘. نُٔ ْٛطع يف ثٛب اعتأدض أدريا ـٝاطت٘ ٚحنٖٛا ؾال تكبٌ يًت١ُٗ ؾٝ٘
ٚؽب٘ ايعُز، ألِْٗ َتُٕٗٛ يف رؾع ايز١ٜ عٔ  إٔ ٜزؾع بٗا ضضصا عٔ ْؿغ٘: ؾال تكبٌ ؽٗار٠ ايعاق١ً ظضح ؽٗٛر قتٌ اـطأ  .3

 .كريا أٚ عبزا، ؾٛاط إٔ ٜٛعض أٚ ميٛت َٔ ٖٛ أقضب َٓ٘أْؿغِٗ، ٚيٛ نإ ايؾاٖز ؾ
ٚال ؽٗار٠ ايػضَا٤ ظضح ؽٗٛر رٜٔ ع٢ً َؿًػ أٚ َٝت تطٝل تضنت٘ عٔ رِْٜٛٗ، ملا يف سيو َٔ تٛؾري املاٍ عًِٝٗ. قاٍ ايظٖضٟ: 

 .َطت ايغ١ٓ يف اإلعالّ إٔ ال ػٛط ؽٗار٠ خصِ، ٚال ظٓني. ٖٚٛ: املتِٗ. قاي٘ يف ايؾضح

 .٠ ايطأَ ملٔ ضُٓ٘ بكطا٤ اؿل أٚ اإلبضا٤ َٓ٘ ألْ٘ َتِٗ بكصز رؾع ايطُإ عٔ ْؿغ٘ٚال ؽٗار
ٚنٌ َٔ ال تكبٌ ؽٗارت٘ ي٘ تكبٌ ؽٗارت٘ ظضح ؽاٖز عًٝ٘ نغٝز ٜؾٗز ظضح ؽاٖز ع٢ً قٓ٘ َٚهاتب٘، ألْ٘ َتِٗ بزؾع 

 .ايطضص عٔ ْؿغ٘
ًب٘ ي٘ ايؾض، ؾال تكبٌ ؽٗارت٘ ع٢ً عزٚٙ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعزا٠ٚ يػري اهلل تعاىل: نؿضس٘ مبغا٤ت٘، ٚغُ٘ يؿضس٘، ٚط  .4

 .قاي٘ يف ايؾضح. ٚألْ٘ ٜتِٗ بإصار٠ ايطضص بعزٚٙ ايعًِ، ؿزٜح ٚال سٟ غُض ع٢ً أخٝ٘

 .إال يف عكز ايٓهاح ؾتكبٌ ؽٗارت٘ ؾٝ٘، ألٕ ايكصز إعالْ٘ ٚال ت١ُٗ

 .إٕ مل تبًؼ صتب١ ايعزا٠ٚ ملا تكزّايعصب١ٝ: ؾال ؽٗار٠ ملٔ عضف بٗا، نتعصب مجاع١ ع٢ً مجاع١، ٚ  .5
إٔ تضر ؽٗارت٘ يؿغك٘، ثِ ٜتٛب ٜٚعٝزٖا ؾال تكبٌ يًت١ُٗ يف أْ٘ إمنا تاب يتكبٌ ؽٗارت٘ إلطاي١ ايعاص ايشٟ ؿك٘ بضرٖا، ٚألْ٘   .6

 .صرت باالدتٗار ؾكبٛهلا ْكص يشيو االدتٗار
أٚ تضر يزؾع ضضص، أٚ دًب ْؿع، أٚ عزا٠ٚ، أٚ ًَو، أٚ طٚد١ٝ، ثِ ثِ ٜربأ ٜٚعٝزٖا،  أٚ ٜؾٗز ملٛصث٘ ظضح قبٌ بض٥٘ ؾرتر ؽٗارت٘،

 .ٜظٍٚ سيو املاْع

 .ٚتعار ايؾٗار٠، ؾال تكبٌ يف اؾُٝع ألْٗا صرت يًت١ُٗ، ؾال تكبٌ إسا أعٝزت، ناملضرٚر يًؿغل
 املهًـ، أٚ ْطل األخضؼ، غالف َا يٛ ؽٗز، ٖٚٛ ناؾض أٚ غري َهًـ أٚ أخضؼ ثِ طاٍ سيو املاْع بإٔ أعًِ ايهاؾض، أٚ نًـ غري

 .ٚأعارٖٚا ؾإْٗا تكبٌ، ألٕ صرٖا هلشٙ املٛاْع ال غطاض١ ؾٝ٘، ٚال ت١ُٗ، غالف َا قبًٗا

 

 ب٘ املؾٗٛر أقغاّ باب

 ؟أقغاّ املؾٗٛر ب٘ أسنض

 :ٖٚٛ عت١

 .ايظ٢ْ: ؾالبز َٔ أصبع١ صداٍ ٚأمجعٛا ع٢ً اؽرتاط عزايتِٗ باطٓا ٚظاٖضا. قاي٘ يف ايؾضح  .1
ٚأِْٗ صأٚا سنضٙ يف ؾضدٗا ي٦ال ٜعتكز ايؾاٖز َا يٝػ بظ٢ْ ط٢ْ، ٜٚكاٍ: طْت ايعني ٚايٝز ٚايضدٌ  ب٘ أٟ: ايظ٢ْ أٚ ايًٛاط،ٜؾٗزٕٚ 

ٚؽبٌ بٔ َعبز ؽٗزٚا ع٢ً املػري٠ بٔ ؽعب١ بايظ٢ْ عٓز عُض بٔ اـطاب، صضٞ اهلل عٓ٘، ٚملا مل  ٚألٕ أبا بهض٠، ْٚاؾع بٔ اؿاصخ،

 .صأٜت أَضا قبٝشا: ؾضح عُض، ٚمحز اهلل، ٚمل ٜكِ اؿز عًٝ٘، ٚنإ مبشطض َٔ ايصشاب١، ٚمل ٜٓهضٜصضح طٜار بشيو بٌ قاٍ: 

ُِ اِيَهاِسُب}أٚ ٜؾٗزٕٚ أْ٘ أقض أصبعا يكٛي٘ تعاىل: - ُٖ  ِ٘ َِٓز ايًَّ ََٗزا٤ِ َؾُأَٚي٦َِو ِع َِٜأُتٛا ِبايؾُّ  ِِ ََٗزا٤َ َؾِإِس َي ِ٘ ِبَأِصَبَع١ِ ُؽ ِٝ ًَ ِٛال َدا٤ُٚا َع ََٕي ٛ}  

ِِ...}:  ٚقٛي٘ ُِٓه َِ َّٔ َأِصَبَع١ّ  ِٗ ِٝ ًَ ُِٗزٚا َع . "أصبع١ ؽٗزا٤، ٚإال سز يف ظٗضى....  "ٚقٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، هلالٍ بٔ أ١َٝ {َؾاِعَتِؾ

 .اؿزٜح، صٚاٙ ايٓغا٥ٞ
اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف سزٜح  إسا ارع٢ َٔ عضف بػ٢ٓ أْ٘ ؾكري يٝأخش َٔ ايظنا٠: ؾال بز َٔ ثالث١ صداٍ ٜؾٗزٕٚ ي٘، يكٛي٘، ص٢ً .2
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صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر  "ٚصدٌ أصابت٘ ؾاق١ ست٢ ٜكٍٛ ثالث١ َٔ سٟٚ اؿذ٢ َٔ قَٛ٘: يكز أصابت ؾالْا ؾاق١ اؿزٜح "قبٝص١

 .ٚايٓغا٥ٞ
ار٠ ايٓغا٤، ايكٛر ٚاإلعغاص، َٚا ٜٛدب اؿز ٚايتعظٜض: ؾال بز َٔ صدًني ألْ٘ حيتاط ؾٝ٘، ٜٚغكط بايؾب١ٗ، ؾال تكبٌ ؾٝ٘ ؽٗ .3

يٓكصٗٔ، ملا صٟٚ عٔ ايظٖض٣ قاٍ دضت ايغ١ٓ َٔ عٗز صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ ال تكبٌ ؽٗار٠ ايٓغا٤ يف اؿزٚر قاي٘ 

 .يف ايهايف

 }يضدع١يكٛي٘ تعاىل يف ا ٚايتٛنٌٝ يف غري املاٍ ؾال بز َٔ ؽٗار٠ صدًني ٚايٓغب ٚايٛال٤ َٚجً٘: ايٓهاح ٚايضدع١، ٚاـًع ٚايطالم

ِِ ُِٓه َِ  ٍٍ ِٟ َعِز َٚ ُِٗزٚا َس  .ٚال املكصٛر َٓ٘ املاٍ، أؽب٘ ايعكٛبات. قاي٘ يف ايهايف ؾٓكٝػ عًٝ٘ عا٥ض َا سنضْا، ألْ٘ يٝػ مباٍ {ََٚأِؽ

 .املاٍ َٚا ٜكصز ب٘ املاٍ: نايكضض. ٚايضٖٔ ٚايٛرٜع١، ٚايعتل ٚايتزبري، ٚايٛقـ ٚايبٝع، ٚدٓا١ٜ اـطأ ٚحنٖٛا  .4

ِٔ }ؾٝ٘ صدالٕ، أٚ صدٌ ٚاَضأتإ يكٛي٘ تعاىل: ؾٝهؿٞ  َُّ َِ  ِٕ ََِضَأَتا َٚا  ٌْ ِٔ َؾَضُد ِٝ ًَ َُٜهَْٛا َصُد  ِِ ِٕ َي ِِ َؾِإ ِٔ ِصَداِيُه َِ  ِٔ ِٜ َِٗٝز ُِٗزٚا َؽ َٚاِعَتِؾ

ََٗزا٤ِ... َٔ ايؾُّ َِ  َٕ ِٛ ٘ ايبشٍ ٚاإلباس١، ٚتهجض ْص ع٢ً املزا١ٜٓ، ٚقغٓا عًٝ٘ عا٥ض َا سنضْا قاي٘ يف ايهايف. ٚألٕ املاٍ ٜزخً {َتِضَض

 .ؾٝ٘ املعا١ًَ، ٜٚطًع عًٝ٘ ايضداٍ ٚايٓغا٤ ؾٛعع ايؾضع باب ثبٛت٘
صٚاٙ أمحز ٚايرتَشٟ ٚابٔ َاد٘.  "إٔ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قط٢ بايُٝني َع ايؾاٖز"أٚ صدٌ ٚميني ؿزٜح ابٔ عباؼ -

َضؾٛعا. ٖٚشا اؿزٜح ٜض٣ٚ عٔ مثا١ْٝ: عٔ عًٞ، ٚابٔ عباؼ، ٚأبٞ ٚألمحز يف صٚا١ٜ إمنا سيو يف األَٛاٍ ٚصٚاٙ أٜطا عٔ دابض 

ٖضٜض٠، ٚدابض، ٚعبز اهلل بٔ عُض، ٚأبٞ، ٚطٜز بٔ ثابت، ٚععز بٔ عبار٠ ٚقط٢ ب٘ عًٞ بايعضام صٚاٙ أمحز ٚايزاصقطين، ٚألٕ ايُٝني 

 .تؾضع يف سل َٔ ظٗض صزق٘

 .ال تكبٌ ؽٗارتٗٔ يف سيو َٓؿضراتال اَضأتإ ٚميني ٚنشا يٛ ؽٗز أصبع ْغ٠ٛ، ألٕ ايٓغا٤ -
ٚال ٜؾاصن٘ َٔ مل حيًـ ألْ٘ ال  ٚيٛ نإ ؾُاع١ سل بؾاٖز ٚاسز ؾأقاَٛٙ: ؾُٔ سًـ أخش ْصٝب٘ يهُاٍ ايٓصاب َٔ دٗت٘،

 .سل ي٘ ؾٝ٘ قبٌ سًؿ٘
ؽٗار اثٓني، ٚإٕ را٤ راب١ َٚٛضش١ ٚحنُٖٛا: ؾٝكبٌ قٍٛ طبٝب ٚبٝطاص ٚاسز، يعزّ غريٙ يف َعضؾت٘ ألْ٘ مما ٜعغض عًٝ٘ إ .5

ٚإٕ اختًـ اثٓإ قزّ قٍٛ املجبت ألْ٘ ٜؾٗز بظٜار٠ مل ٜزصنٗا  .أَهٔ إؽٗارُٖا مل ٜهتـ بزُْٚٗا، ألْ٘ األصٌ قاي٘ يف ايهايف

 .ايٓايف
َا ال ٜطًع عًٝ٘ ايضداٍ غايبا: نعٝٛب ايٓغا٤ ؼت ايجٝاب ٚايضضاع١، ٚايبهاص٠. ٚايجٝٛب١. ٚاؿٝض، ٚنشا دضاس١ ٚغريٖا يف  .6

محاّ ٚعضؼ ٚحنُٖٛا مما ال حيطضٙ ايضداٍ ؾٝهؿٞ ؾٝ٘ اَضأ٠ عزٍ ْص عًٝ٘. قاٍ يف ايؾضح: ٚال ْعًِ خالؾا يف قبٍٛ ايٓغا٤ 

 املٓؿضرات يف اؾ١ًُ. اْت٢ٗ.

ٚؿزٜح عكب١ بٔ اؿاصخ، ٚتكزّ يف ايضضاع. ٚعٔ سشٜؿ١ إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أداط ؽٗار٠ ايكاب١ً ٚسزٖا سنضٙ ايؿكٗا٤  

 .يف نتبِٗ، ألْ٘ َع٢ٓ ٜجبت بكٍٛ ايٓغا٤ املٓؿضرات: ؾال ٜؾرتط ؾٝ٘ ايعزر، نايضٚا١ٜ ٚاألخباص ايز١ٜٝٓ
ٚاألسٛط اثٓتإ ألٕ ايضداٍ أنٌُ َٓٗٔ، ٚال ٜكبٌ َِٓٗ إال اثٓإ ؾايٓغا٤ أٚىل، ؾإسا ؽٗز ايضدٌ ايٛاسز مبا تكبٌ ؾٝ٘ ؽٗار٠ -

 .ألْ٘ أنٌُ َٓٗا، قاي٘ يف ايهايفٜهتؿ٢ ب٘،  :املضأ٠ ايٛاسز٠، ؾكاٍ أبٛ اـطاب

 

 ٚاَضأتإ صدٌ ايعُز بكتٌ ؽٗز يٛ ؾصٌ

 َاسا يف ساي١ يٛ ؽٗز يف ايكتٌ ايعُز صدٌ ٚاَضأتإ ؟
أٟ: ال قصاص، ٚال ر١ٜ، ألٕ ايعُز ٜٛدب ايكصاص، ٚاملاٍ بزٍ عٓ٘، ؾإٕ مل ٜجبت األصٌ مل جيب بزي٘، ٚإٕ قًٓا:   مل ٜجبت ؽ٤ٞ-

 .َٛدب٘ أسز ؽ٦ٝني: مل ٜتعني أسزُٖا إال باالختٝاص، ؾًٛ أٚدبٓا ايز١ٜ ٚسزٖا. أٚدبٓا َعٝٓا. قاي٘ يف ايهايف

 

 َاسا يف ساي١ يٛ ؽٗز صدٌ ٚاَضأتإ عٔ عضق١؟

ألْ٘ سز، ؾال ٜجبت إال بضدًني، ٚايغضق١ تٛدب املاٍ ٚايكطع، ٚقصٛص  رٕٚ ايكطع.زٚا بغضق١: ثبت املاٍ يهُاٍ ْصاب٘ٚإٕ ؽٗ-

 .ايب١ٓٝ عٔ أسزُٖا ال ميٓع ثبٛت اآلخض

 

 َاسا يف ساي١ َٔ سًـ بايطالم أْ٘ َا عضم أٚ َا غصب ٚحنٛٙ؟

 .ؾجبت ؾعً٘ احملًٛف أْ٘ َا ؾعً٘. اع، أٚ َا اؽرت٣ أٚ ٖٚبحنٛ َا ب، َٚٔ سًـ بايطالم: أْ٘ َا عضم، أٚ َا غصب ٚحنٛٙ-

 .ٚمل تطًل طٚدت٘، ألٕ ايطالم ال ٜجبت بشيو .بضدٌ ٚاَضأتني أٚ صدٌ ٚميني: ثبت املاٍ يهُاٍ ْصاب٘
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 أرا٥ٗا ٚصؿ١ ايؾٗار٠ عٔ ٚايضدٛع ايؾٗار٠ ع٢ً ايؾٗار٠ باب

 أسنض صؿ١ ايؾٗار٠ ع٢ً ايؾٗار٠؟
ايعًُا٤ َٔ أٌٖ اؿذاط ٚايعضام ع٢ً إَطا٤ ايؾٗار٠ ع٢ً ايؾٗار٠ يف األَٛاٍ، ٚيزعا٤ اؿاد١ إيٝٗا، ألْٗا قاٍ أبٛ عبٝز: أمجعت 

 ٚثٝك١ َغتزا١َ ؿؿغ األَٛاٍ، ٚصمبا َات املكض ؾتعشص ايضدٛع إىل إقضاصٙ،

 .ايؾٗار٠، ؾتزّٚ ايٛثٝك١ٚصمبا َات ؽاٖز األصٌ أٚ غاب أٚ َضض، أٚ ْغٞ ؾتطٝع اؿكٛم: ؾاعتزصى سيو بتذٜٛظ ايؾٗار٠ ع٢ً 

إٔ ٜكٍٛ: أؽٗز ٜا ؾالٕ ع٢ً ؽٗارتٞ: إْٞ أؽٗز إٔ ؾالٕ بٔ ؾالٕ أؽٗزْٞ ع٢ً ْؿغ٘  .ايؾٗار٠ ع٢ً ايؾٗار٠ أٟ: صٛص٠ ؼًُٗا-

 .بهشا، أٚ: ؽٗزت عًٝ٘، أٚ: أقض عٓزٟ بهشا أٟ: ال بز إٔ ٜغرتعٝ٘ ؽاٖز األصٌ يًؾٗار٠. ْص عًٝ٘
 صدٌ ٚاَضأتإ، ٚصدٌ ٚاَضأتإ ع٢ً َجًِٗ، ٚاَضأ٠ ع٢ً اَضأ٠ ؾُٝا تكبٌ ؾٝ٘ املضأ٠ نايؾٗار٠ ٜٚصح إٔ ٜؾٗز ع٢ً ؽٗار٠ ايضدًني-

بٓؿػ اؿل. ٚألٕ ايؿضع بزٍ األصٌ ؾانتؿٞ مبجٌ عزرِٖ، نأخباص ايزٜاْات. ٚقاٍ ابٔ بط١: ال بز َٔ أصبع١: ع٢ً نٌ ٚاسز 

ع٢ً ٖشا: ؽضٜح، ؾُٔ رْٚ٘، إال إٔ أبا سٓٝؿ١ أْهضٙ، قاي٘ يف اثٓني، ٚقاٍ اإلَاّ أمحز: ؽاٖز ع٢ً ؽاٖز جيٛط، مل ٜظٍ ايٓاؼ 

 .ايؾضح

 
 األصبع١؟ أسنض ؽضٚط ايؾٗار٠ ع٢ً ايؾٗار٠

ناألَٛاٍ: ؾال تكبٌ يف سز هلل تعاىل، ألٕ َبٓاٙ ع٢ً ايغرت، ٚايزص٤ بايؾبٗات، ٚايؾٗار٠ ع٢ً  إٔ تهٕٛ يف سكٛم اآلرَٝني .1

ؽب١ٗ، يتطضم استُاٍ ايػًط ٚايغٗٛ. قاٍ يف ايهايف: ٚظاٖض نالّ أمحز أْٗا ال تكبٌ يف قصاص، ٚال سز ايؾٗار٠ ال ؽًٛ َٔ 

 .قشف ألْ٘ عكٛب١، ؾأؽب٘ عا٥ض اؿزٚر، ْٚص ع٢ً قبٛهلا يف ايطالم ألْ٘ ال ٜزصأ بايؾبٗات. اْت٢ٗ
 ضض، سنضٙ أبٛ اـطاب. تعشص ؽٗٛر األصٌ مبضض أٚ خٛف أٚ غٝب١ َغاؾ١ قصض ألٕ َٔ رْٚٗا يف سهِ اؿا .2

األصٌ أق٣ٛ َٓٗا، ألْٗا تجبت ْؿػ اؿل، ٖٚشٙ ال تجبت٘، ٚإمنا تجبت ايؾٗار٠ عًٝ٘، ٚألٕ مساع ايكاضٞ َُٓٗا َتٝكٔ،  ٚألٕ ؽٗار٠

 .ٚصزم ؽاٖزٟ ايؿضع عًُٝٗا َعٕٓٛ: ؾًِ ٜكبٌ األس٣ َع ايكزص٠ ع٢ً األق٣ٛ. قاي٘ يف ايهايف

ٚقـ اؿهِ ع٢ً مساعٗا يظٚاٍ ايؾضط، نُا يٛ :ُت٢ أَهٓت ؽٗار٠ األصٌ قبٌ اؿهِٜٚزّٚ تعشصِٖ إىل صزٚص اؿهِ، ؾ-

 .ناْٛا ساضضٜٔ، ٚ ألْ٘ قزص ع٢ً األصٌ قبٌ ايعٌُ بايبزٍ، ؾأؽب٘ املتُِٝ ٜكزص ع٢ً املا٤
 دٕٓٛأٟ: اؿهِ َٔ حنٛ ؾغل، أٚ  رٚاّ عزاي١ األصٌ ٚايؿضع إىل صزٚص اؿهِ، ؾُت٢ سزخ َٔ أسزِٖ َا ميٓع٘ قبً٘ .3

 .ٚقـ اؿهِ، ألْ٘ ٜٓبين ع٢ً ايؾٗارتني َعا، ؾإسا ؾكز ؽضط ايؾٗار٠ مل جيظ اؿهِ بٗا

 .ثبٛت عزاي١ اؾُٝع ملا تكزّ .4

 .ٜٚصح َٔ ايؿضع إٔ ٜعزٍ األصٌ بػري خالف ْعًُ٘. قاي٘ يف ايؾضح، ألٕ ؽٗارتُٗا باؿل َكبٛي١، ؾهشيو يف ايعزاي١-

 .إىل احنصاص ايؾٗار٠ يف أسزُٖاال تعزٌٜ ؽاٖز يضؾٝك٘ ألْ٘ ٜؤرٟ -
ٚإٕ قاٍ ؽٗٛر األصٌ بعز اؿهِ بؾٗار٠ ايؿضع: َا أؽٗزْاِٖ بؾ٤ٞ. مل ٜطُٔ ايؿضٜكإ ؽ٦ٝا ألْ٘ مل ٜجبت نشب ؽاٖزٟ ايؿضع، -

 .ٚال صدٛع ؽاٖزٟ األصٌ، ألٕ ايضدٛع إمنا ٜهٕٛ بعز ايؾٗار٠، ُٖٚا أْهضا أصٌ ايؾٗار٠

 

 ؽٗزت أٚ بأؽٗز إال ايؾٗار٠ تكبٌ ال ؾصٌ

 إال بأؽٗز أٚ ؽٗزت؟ٌٖ ال تكبٌ ايؾٗار٠ 

ٚال أعًِ، أٚ أؼكل، أٚ  ؾال ٜهؿٞ: أْا ؽاٖز بهشا، ألْ٘ إخباص عُا اتصـ ب٘، نكٛي٘: أْا َتشٌُ ؽٗار٠ ع٢ً ؾالٕ بهشا،-

 .أعضف أٚ أتٝكٔ ألْ٘ مل ٜأت بايؿعٌ املؾتل َٔ يؿغ ايؾٗار٠

 .اٍ، ٚاإلبٗاّ ٚيف ايٓهت: ايكٍٛ بايصش١ أٚىلملا ؾٝ٘ َٔ اإلمج  أؽٗز مبا ٚضعت ب٘ خطٞ أٚ-
ٚعٓ٘: تصح ايؾٗار٠، ٚحيهِ بٗا بزٕٚ يهٔ يٛ قاٍ َٔ تكزَ٘ غريٙ بايؾٗار٠ بشيو: أؽٗز، أٚ نشيو أؽٗز: صح التطاح َعٓاٙ. -

ٚيف ايهتاب ٚايغ١ٓ ؾعًٗا املؾتل َٓٗا. اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ، ٚقاٍ: ال ٜعضف عٔ صشابٞ، ٚال تابعٞ اؽرتاط يؿغ ايؾٗار٠، 

 .إطالم يؿغ ايؾٗار٠ ع٢ً اـرب اجملضر. سنضٙ يف اإلْصاف

 

 َاسا يف ساي١ إٕ صدع ؽٗٛر املاٍ أٚ ايعتل بعز سهِ اؿانِ؟ ٌٖٚ ٜطُٕٓٛ؟
ٚإٕ صدع ؽٗٛر املاٍ أٚ ايعتل بعز سهِ اؿانِ: مل ٜٓكض اؿهِ، يتُاَ٘ ٚٚدٛب املؾٗٛر يًُشهّٛ ي٘، ٚصدٛعِٗ ال ٜٓكض -
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أخطأْا: مل ًٜظّ  :ألِْٗ إٕ قايٛا عُزْا: ؾكز ؽٗزٚا ع٢ً أْؿغِٗ بايؿغل، ؾُٗا َتُٗإ بإصار٠ ْكض اؿهِ، ٚإٕ قايٛا اؿهِ،

 .ْكط٘ أٜطا ؾٛاط خط٦ِٗ يف قٛهلِ ايجاْٞ بإٔ اؽتب٘ عًِٝٗ اؿاٍ
سل، ٚسايٛا بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘، نُا يٛ  ألِْٗ أخضدٛٙ َٔ ٜز َايه٘ بػري ٜٚطُٕٓٛ بزٍ َا ؽٗزٚا ب٘ َٔ املاٍ، ٚق١ُٝ َا ؽٗزٚا بعتك٘،-

 .أتًؿٛٙ أٚ غصبٛٙ، ٚؽٗار٠ ايظٚص َٔ أنرب ايهبا٥ض

 

 إٕ تبني َٔ نشب٘ ٜكٝٓا؟أسنض عكٛب١ ؽاٖز ايظٚص 

 .ٚإسا عًِ اؿانِ بؾاٖز طٚص بإقضاصٙ، أٚ تبني نشب٘ ٜكٝٓا: عظصٙ ٚيٛ تاب نُٔ تاب َٔ سز بعز صؾع٘ ؿانِ-
ٚطٝـ ب٘ يف املٛاضع اييت ٜؾتٗض  َا مل خيايـ ْصا نشًل ؿ١ٝ، أٚ قطع طضف، أٚ أخش َاٍ، مبا ٜضاٙ َٔ ضضب أٚ سبػ ٚحنُٖٛا،

 ٚحنٛٙ.  ؾٝٗا، ؾٝكاٍ: إْا ٚدزْاٙ ؽاٖز طٚص ؾادتٓبٛٙ

 

 ٌٖ ٜعظص ايؾاٖز بتعاصض ايب١ٓٝ أٚ بػًط٘ يف ؽٗارت٘؟

 .ايعزٍ ٚال ٜعظص ؽاٖز بتعاصض ايب١ٓٝ، ٚال بػًط٘ يف ؽٗارت٘، ألٕ ايػًط قز ٜعضض يًصارم

 

 ايزعا٣ٚ يف ايُٝني باب

 ع٢ً َٔ تهٕٛ ايب١ٓٝ، ٚع٢ً َٔ ٜهٕٛ ايُٝني؟
ملٓشص: ايب١ٓٝ ع٢ً املزعٞ، ٚايُٝني ع٢ً َٔ أْهض ٖشٙ قطع١ َٔ سزٜح خضد٘ ايٟٓٛٚ عٔ ابٔ عباؼ. ٜٚؾٗز ي٘ َا تكزّ. ٚقاٍ ابٔ ا-

 .ب١ٓٝ ع٢ً املزعٞ، ٚايُٝني ع٢ً املزع٢ عًٝ٘أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ اي

 

 ٌٖ حيًـ َٓهض ارعٞ عًٝ٘ عل هلل تعاىل؟

قبٌ َٓ٘، ٚخًٞ  :ٚال ميني ع٢ً َٔ َٓهض ارعٞ عًٝ٘ عل هلل تعاىل: ناؿز بال خالف. قاي٘ يف ايؾضح، ألْ٘ يٛ أقض ب٘، ثِ صدع-

 .عبًٝ٘ بال ميني، ٚألْ٘ ٜغتشب عرتٙ، ٚايتعضٜض يًُكض ب٘ يريدع
ألْ٘ سل هلل تعاىل، أؽب٘ اؿز. ٚقاٍ أمحز: ال ٜغتشًـ ايٓاؼ  ،زق١، ٚايهؿاص٠، ٚايٓشصٚايتعظٜض، ٚايعبار٠، ٚإخضاز ايص ،ٚيٛ قشؾا-

 .ع٢ً صزقاتِٗ. ٚقاٍ أٜطا: مل أمسع ممٔ َط٢ دٛاط األميإ إال يف األَٛاٍ خاص١

 

 ٌٖ حيًـ ؽاٖز أْهض ؽٗارت٘ أٚ سانِ أْهض سهُ٘؟

 .ألٕ سيو ال ٜكط٢ ؾٝ٘ بايٓهٍٛ، ؾال ؾا٥ز٠ بإجياب ايُٝني، ؾٝ٘ ،ٚال ع٢ً ؽاٖز أْهض ؽٗارت٘، ٚسانِ أْهض سهُ٘-

 

 أسنض ؾُٝا حيًـ املٓهض؟
يعُّٛ اـرب، ٖٚٛ ظاٖض يف ايكصاص، يكٛي٘: يٛ  ٚحيًـ املٓهض يف نٌ سل آرَٞ ٜكصز َٓ٘ املاٍ: نايزٜٕٛ، ٚاؾٓاٜات، ٚاإلتالف-

 .ٜعط٢ ايٓاؼ بزعٛاِٖ الرع٢ قّٛ رَا٤ صداٍ ٚأَٛاهلِ

 

 يف ساي١ يٛ ْهٌ املٓهض عٔ ايُٝني ؟ َاسا

 .ملا تكزّ عٔ عجُإ، صضٞ اهلل عٓ٘  ؾإٕ ْهٌ عٔ ايُٝني قط٢ عًٝ٘ باؿل-

 

 َاسا يف ساي١ يٛ سًـ ع٢ً ْؿٞ ؾعٌ ْؿغ٘؟
إٔ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ،  "ٚإسا سًـ ع٢ً ْؿٞ ؾعٌ ْؿغ٘، أٚ ْؿٞ رٜٔ عًٝ٘: سًـ ع٢ً ايبت أٟ: ايكطع، ؿزٜح ابٔ عباؼ-

 .صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚألٕ ي٘ طضٜكا إىل ايعًِ ب٘، ؾًظَ٘ ايكطع بٓؿٝ٘  "اعتشًـ صدال، ؾكاٍ: قٌ: ٚاهلل ايشٟ ال إي٘ إال ٖٛ َا ي٘ عٓزٟ ؽ٤ٞ

 

 َاسا يف ساي١ يٛ سًـ ع٢ً ْؿٞ رع٣ٛ ع٢ً غريٙ؟
سًـ ع٢ً ْؿٞ ايعًِ ْص عًٝ٘ أمحز، ٚسنض سزٜح ايٓغا٥ٞ عٔ  ٚإٕ سًـ ع٢ً ْؿٞ رع٣ٛ ع٢ً غريٙ: نُٛصث٘ ٚصقٝك٘ َٚٛيٝ٘:-

 . "ال تططضٚا ايٓاؼ يف أمياِْٗ إٔ حيًؿٛا ع٢ً َا ال ٜعًُٕٛ"ايكاعِ بٔ عبز ايضمحٔ عٔ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 صٚاٙ أبٛ راٚر.  "ٚاهلل َا ٜعًِ أْٗا أصضٞ اغتصبٓٝٗا أبٛٙ"ٚيف سزٜح اؿطضَٞ ٚيهٔ أسًؿ٘: 
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 ميهٓ٘ اإلساط١ بؿعٌ غريٙ، ؾًِ ٜهًـ سيو، غالف ؾعٌ ْؿغ٘. ٚعٓ٘: ايُٝني نًٗا ع٢ً ْؿٞ ايعًِ. ٚب٘ قاٍ: ايؾعيب ٚألْ٘ ال

 .ٚايٓدعٞ. سنضٙ يف ايؾضح

 

 َاسا يف ساي١ َٔ أقاّ ؽاٖزا مبا عزاٙ؟

 .َٚٔ أقاّ ؽاٖزا مبا عزاٙ: سًـ َع٘ ع٢ً ايبت ؾُٝا ٜكبٌ ؾٝ٘ ايؾاٖز ٚايُٝني-

 

 ملٔ تٛد٘ عًٝ٘ سًـ ؾُاع١؟ َاسا يف ساي١

 .َٚٔ تٛد٘ عًٝ٘ سًـ ؾُاع١: سًـ يهٌ ٚاسز ميٝٓا ألٕ سل نٌ َِٓٗ غري سل ايبك١ٝ، ٖٚٛ َٓهض يًذُٝع-

 .َا مل ٜضضٛا بٛاسز٠ ؾٝهتؿ٢ بٗا، ألٕ اؿل هلِ، ٚقز صضٛا بإعكاط٘ ؾغكط

 

 ٖٞ املطًٛب بٗا ٜربأ اييت املؾضٚع١ ٚايُٝني ؾصٌ

 املؾضٚع١ اييت ٜربأ بٗا املطًٛب؟أسنض صؿ١ ايُٝني 

َُّٓا}ايُٝني باهلل تعاىل يكٛي٘ عظ ٚدٌ: - ِ٘ َث َِْؾَتِضٟ ِب ِِ ال  ِٕ اِصَتِبُت ِ٘ ِإ ِٕ ِبايًَّ َُا ُِٝكِغ ِٔ }ٚقٛي٘:   {َؾ َِ َٓا َأَسلُّ  َٗاَرُت ِ٘ َيَؾ ِٕ ِبايًَّ َُا ُِٝكِغ َؾ

َُا ِٗ َٗاَرِت َِٗز }ٚقٛي٘:   {َؽ ِ٘ َد ُُٛا ِبايًَّ ََِِٚأِقَغ ِٗ َُاِْ ِٜ قاٍ بعض املؿغضٜٔ: َٔ أقغِ باهلل ؾكز أقغِ باهلل دٗز ايُٝني ٚاعتشًـ   {َأ

ٚاهلل َا أصرت إال ٚاسز٠ ؟ ؾكاٍ: ٚاهلل َا أصرت إال ٚاسز٠ ٚقاٍ عجُإ  :ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، صنا١ْ بٔ عبز ٜظٜز يف ايطالم

 .البٔ عُض ؼًـ باهلل يكز بعت٘ َٚا ب٘ را٤ تعًُ٘
ا٤ نإ اؿايـ َغًُا أٚ ناؾضا، عزال أٚ ؾاعكا، ألٕ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ملا قاٍ يًشطضَٞ: ؾًو ميٝٓ٘ ؾكاٍ: إْ٘ ٚعٛ-

يٝػ يو إال سيو ٚقاٍ األؽعح بٔ قٝػ: نإ بٝين ٚبني صدٌ َٔ ايٝٗٛر أصض   :صدٌ ؾادض ال ٜبايٞ ع٢ً َا سًـ عًٝ٘، قاٍ

عًٝ٘ ٚعًِ، ؾكاٍ يٞ: ٌٖ يو ب١ٓٝ؟ ؾكاٍ: ال، قاٍ يًٝٗٛرٟ اسًـ ثالثا ، قًت: إسا حيًـ ايٓيب، ص٢ً اهلل  ؾذشزْٞ، ؾكزَت٘ إىل

َُّٓا َقًِٝاّل...}ؾٝشٖب مبايٞ. ؾأْظٍ اهلل تعاىل:  ِِ َث ِٗ َُاِْ ِٜ ََٚأ  ِ٘ ِِٗز ايًَّ َٕ ِبَع َِٜؾَتُضٚ  َٔ َّ ايَِّشٜ إىل آخض اآل١ٜ صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚأٜٔ سًـ،  {ِإ

 .يف سهَٛت٘ ألبٞ يف ايٓدٌ يف فًػ طٜز، ؾًِ ٜٓهضٙ أسز َٚت٢ سًـ أدظأ ٚسًـ عُض

 

 أسنض صؿ١ تػًٝغ ايُٝني؟

 .ٚيًشانِ تػًٝغ ايُٝني ؾُٝا ي٘ خطض، نذٓا١ٜ ال تٛدب قٛرا ٚعتل، َٚاٍ نجري قزص ْصاب ايظنا٠ ال ؾُٝا رٕٚ سيو، ألْ٘ ٜغري-
ٚايؾٗار٠، ايضمحٔ ايضسِٝ، ايطايب ايػا٥ب، ايطاص ايٓاؾع، ايشٟ  ؾتػًٝغ ميني املغًِ إٔ ٜكٍٛ: ٚاهلل ايشٟ ال إي٘ إال ٖٛ عامل ايػٝب

ٜعًِ خا١ٓ٥ األعني َٚا ؽؿٞ ايصزٚص ؿزٜح ابٔ عباؼ ايغابل. ٚقاٍ ايؾاؾعٞ: صأٜتِٗ ٜؤنزٕٚ ايُٝني باملصشـ، ٚصأٜت ابٔ َاصٕ 

 .، يؿعٌ ابٔ َاصٕ ٚال غريٙقاضٞ صٓعا٤ ٜػًغ ايُٝني ب٘. قاٍ ابٔ املٓشص: ال ْرتى ع١ٓ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 َٔ ؾضعٕٛ ٦ًَٚ٘، وأجناهٜٚكٍٛ ايٝٗٛرٟ: ٚاهلل ايشٟ أْظٍ ايتٛصا٠ ع٢ً َٛع٢، ٚؾًل ي٘ ايبشض، -

قاٍ "ع٢ً عٝغ٢، ٚدعً٘ حيٝٞ املٛت٢، ٜٚربئ األنُ٘ ٚاألبضص ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ:  اإلجنيلٜٚكٍٛ ايٓصضاْٞ: ٚاهلل ايشٟ أْظٍ  -

 "ْؾزتهِ باهلل ايشٟ أْظٍ ايتٛصا٠ ع٢ً َٛع٢: َا ػزٕٚ يف ايتٛصا٠ ع٢ً َٔ ط٢ْ؟ -ٜعين: يًٝٗٛر  -ٚعًِ،  ص٢ً اهلل عًٝ٘ صعٍٛ اهلل

 .صٚاٙ أبٛ راٚر

َِٚي٦َِو } :ٚتػًٝعٗا يف ايظَإ: إٔ حيًـ بعز ايعصض، يكٛي٘ تعاىل- ّٓا َقًِٝاّل ُأ َُ ِِ َث ِٗ َُاِْ ِٜ ََٚأ  ِ٘ ِِٗز ايًَّ َٕ ِبَع َِٜؾَتُضٚ  َٔ َّ ايَِّشٜ ِِ  ِإ ُٗ اَل َخالَم َي

ِِ َعَشاْب َأ ُٗ ََٚي  ِِ ِٗ َُٜظنِّٝ َٚاَل   ١ََِ َٝا َّ اِيِك ِٛ َٜ  ِِ ِٗ ِٝ َُٜٓعُض ِإَي َٚاَل   ُ٘ ُِ ايًَّ ُٗ ُُ َُٜهًِّ َٚاَل  ِِْؾٞ اآلِخَض٠ِ   .{ ِيٝ

 ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات

 ؼ ٚ ز ايؾٗاراتأْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز اإلقضاصًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛين

 

 


